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Notat vedrørende prognosemodel for Nyt Aalborg Universitetshospital 

 

1. Indledende bemærkninger 

Der blev i august 2020 udarbejdet en prognosemodel for Nyt Aalborg Universitetshospital. Prognose-

modellen blev udarbejdet med henblik på at give et samlet estimat på projektets slutregnskab. Progno-

semodellen indeholder alene de poster, hvor det afsatte budget ikke vurderes at være tilstrækkeligt, og 

der er dermed ikke tale om en fuldstændig budgetopfølgning.  

Prognosen viste i august 2020 en forventet overskridelse af totalrammen på ca. 250 mio. kr. Sundheds-

ministeriet har på baggrund af prognosen iværksat skærpet tilsyn af projektet, og der vil i den forbin-

delse månedligt skulle ske en opdatering af prognosemodellen.  

Prognosemodellen indeholder de forventede afledte økonomiske konsekvenser af tvisten med projek-

tets totalrådgiver, Indigo, jf. nedenfor pkt. 2- 6. Prognosemodellen omfatter dermed de forhold, som 

udspringer af mangelfuldt projektmateriale, utilstrækkelig projektopfølgning mv. Prognosemodellen in-

deholder efter anbefaling fra Det Tredje Øje (DTØ) desuden den kapitaliserede værdi af projektets 

risikolog. Der opnås herved et samlet overblik over projektets kapitaliserede risikobillede. Der vil derfor 

i kommende kvartalsrapporter ikke være en særskilt opgørelse af projektets risikobillede, idet denne 

opgørelse i stedet anses for værende omfattet af prognosemodellen. 

Der er med nærværende notat foretaget en ajourføring af prognosen pr. 30. september 2021, og der 

er i forbindelse hermed foretaget en fornyet vurdering af de enkelte poster på baggrund af projektets 

nuværende stade. Der er desuden foretaget en kvalificering af de poster, som er omfattet af en forde-

lingsnøgle, og den ajourførte prognosemodel afspejler som udgangspunkt dermed udelukkende udgif-

ter, der påhviler kvalitetsfondsprojektet. 

Nærværende notat omfatter en beskrivelse af forudsætningerne for prognosemodellens enkelte poster. 

Der vil være herudover være angivet under de enkelte poster, hvorvidt prognosemodellen er ændret i 

forhold til den seneste prognose. Opsamling på den ajourførte prognose fremgår af pkt. 11. 

Notatets beløbsangivelser er udtryk for det ”mest sandsynlige scenarie”, som i bilag A er suppleret med 

”worst case” og ”best case”. 

 

2. Fejl og mangler 

I forbindelse med projektets gennemgang er der konstateret et betydeligt og ekstraordinært stort antal 

fejl og mangler, som efter regionens opfattelse kan henføres til mangelfuldt projektmateriale og util-

strækkelig projektopfølgning fra Indigos side. De konstaterede fejl og mangler har som konsekvens, at 
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der skal indgås aftaler med entreprenørerne med henblik på ændring af allerede udført arbejde og/eller 

supplerende arbejde, som Indigo ikke eller kun delvist har beskrevet i udbudsmaterialet.  

Opgørelsen af fejl og mangler er baseret på Projektafdelingens egen gennemgang og vurdering af 

samtlige tillægsaftaler mellem regionen og entreprenørerne. Gennemgangen er sket med bistand fra 

byggeledelsen. Klassificeringen af ekstraarbejderne sker løbende i forbindelse med behandlingen af 

tillægsaftalerne, som fremkommer efter indstilling fra totalrådgiver og/eller byggeledelsen. Dokumenta-

tionen for de enkelte krav fremgår af Dalux, som er den primære platform for kommunikation mellem 

rådgivere, entreprenører og bygherre i forhold til de daglige byggeaktiviteter. 

Den del af tillægsaftalerne, som vurderes at være forårsaget af projektfejl/-mangler, har desuden været 

genstand for en ekstern juridisk vurdering. Der reklameres løbende overfor Indigo for de konstaterede 

fejl og mangler, som dermed også vil indgå i den verserende voldgiftssag mod Indigo og projektforsik-

ringen. 

Godkendte tillægsaftaler disponeres af projektets pulje til uforudseelige udgifter (UFO), og er således 

registreret i projektets byggestyringsværktøj SAS.  

I prognosen fra august 2020 udgjorde entreprenørkrav på betaling for ekstraarbejder som følge af fejl 

og mangler ca. 149 mio. kr. Beløbet udgør pr. 30. september 2021 ca. 255,1 mio. kr. Kravene er fuldt 

ud realiseret i form af tillægsaftaler og dermed finansieret via projektets UFO-pulje, som løbende er 

suppleret med midler fra projektets generelle reserver, idet den oprindelige UFO-pulje på 7,5 % af 

håndværkerrammen er overskredet. Fejl og mangler, som er udmøntet i en tillægsaftale, indgår derfor 

ikke som en særskilt udgiftspost i prognosen, idet udgiften i stedet er medregnet som et UFO-træk i 

projektets reserveopgørelse, jf. bilag B.  

Den forventede fremtidige udgift til tillægsaftaler som følge af fejl og mangler indgår i posterne vedrø-

rende Dalux, jf. pkt. 4 og forventet fremtidigt UFO-træk, jf. pkt. 5.  

Det bemærkes for god ordens skyld, at der fortsat vil ske en særskilt registrering af fejl og mangler af 

hensyn til den verserende voldgiftssag og som grundlag for vurderingen af den forventede udbetaling 

fra projektforsikringen, jf. nedenfor pkt. 10 C. Denne opgørelse sker på grundlag af registreringen i 

SAS.  

 

3. Krav om betaling for forlænget byggetid 

Udover udgifter til ekstraarbejder som følge af fejl og mangler har mangelfuldt projektmateriale og util-

strækkelig projektopfølgning medført flere justeringer af arbejdstidsplanerne. 

På baggrund heraf har en række entreprenører fremsat krav om betaling for forlænget byggetid. Den 

ajourførte prognosemodel omfatter samtlige indtalte og varslede krav, som er kendt pr. 30. september 

2021. Registrering og ajourføring af krav om betaling for forlænget byggetid varetages af byggeledel-

sen. 

Der er på nuværende tidspunkt rejst krav for et samlet beløb på ca. 337 mio. kr. i projektperioden. Heraf 

er der indgået forlig med tre entreprenører. Kravene vedrører forlænget byggetid i perioden 1. april 

2020 – 31. juni 2022 (i alt 27 mdr.). Det forventes, at der kan indgås flere forlig, men en del af kravene 

vil formentlig skulle afgøres i voldgift, og den anslåede udgift til betaling for forlænget byggetid er derfor 

behæftet med nogen usikkerhed. Det kan oplyses, at der ultimo september 2021 er to entreprenører, 

der har anlagt voldgift. 

Samtlige krav har været genstand for en vurdering foretaget af byggeledelsen og projektets juridiske 

rådgiver, og der afholdes løbende møder med entreprenørerne med henblik på at afsøge mulighederne 

for en forligsmæssig afslutning af kravene. 
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Prognosemodellens udgift til betaling for forlænget byggetid er herefter fastsat til i alt ca. 98,7 

mio. kr., hvilket er en fastholdelse af prognosen for august.  

 

4. Dalux 

Dalux er den primære platform for kommunikation mellem bygherre, totalrådgiver, byggeledelse og 

entreprenører i relation til projektets udførelse og daglige aktiviteter på byggepladsen. 

Dalux anvendes herunder også i forhold til dialog om og prissætning af ekstraarbejder. Dalux indehol-

der således en oversigt over forhold, som efter entreprenørernes opfattelse er ekstraarbejder, men som 

endnu ikke er udmøntet i en tillægsaftale. En del af ekstraarbejderne er prissat, mens der for resten af 

arbejderne kan være uenighed om, hvorvidt der er tale om et ekstraarbejde og/eller prissætningen. 

Registreringen i Dalux af ekstraarbejder foretages som hovedregel af entreprenørerne, mens den lø-

bende opfølgning og vurdering af kravene foretages af totalrådgiver og byggeledelsen.  

Det har erfaringsmæssigt vist sig, at en væsentlig del af de rejste krav i Dalux udløser en tillægsaftale, 

som vil belaste puljen til UFO og dermed de resterende reserver. Der er dog en del af de rejste krav, 

som enten må afvises helt, ligesom der for visse krav sker en nedjustering i forbindelse med kvalifice-

ringen af prissætningen. 

Prognosemodellen indeholder på den baggrund en skønnet post svarende til 80 % af værdien af de 

rejste krav. Prognosemodellens post vedrørende Dalux er eksklusiv de krav, der endnu ikke er prissat.  

Der er i prognosemodellen pr. 30. september 2021 medtaget en post på 101,6 mio. kr. til afdæk-

ning af registrerede krav i Dalux, hvilket er en nedgang på 37,0 mio. kr. i forhold til prognosen 

for august 2021.  

Beløbet er baseret på en vurdering af, hvorvidt de enkelte krav må forventes at udløse en tillægsaftale.  

 

5. UFO på resterende omsætning 

Som anført under pkt. 2 har der oprindeligt været budgetteret med en pulje til uforudseelige udgifter på 

7,5 % af håndværkerrammen svarende til 216,7 mio. kr. UFO-regnskabet føres af Projektafdelingen i 

SAS-systemet. 

Summen af indgåede tillægsaftaler udgør pr. 30. september 2021 553,0 mio. kr. Der er dermed fortsat 

tale om en betydelig overskridelse af den oprindelige UFO-pulje. 

Hertil kommer, at der fortsat er tilgang af ekstraarbejder i Dalux, hvoraf en væsentlig del må forventes 

at udløse en tillægsaftale og dermed en ekstraudgift.  

Det kan dermed konstateres, at der fortsat er et ekstraordinært pres på UFO-puljen, og der er derfor 

ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at antage, at udgiften til tillægsaftaler vil være lavere på den 

resterende omsætning på håndværkerrammen, som pr. 30. september 2021 udgør ca. 203,8 mio. kr.  

På baggrund heraf fastholdes vurderingen fra den seneste prognose, således at der i den ajour-

førte prognosemodel indregnes 20 % af den resterende omsætning på håndværkerrammen til 

UFO, hvilket svarer til ca. 40,8 mio. kr.  

I commissioning- og idriftsætningsfasen forventes det at der skal afholdes udgifter til identificerede til-

lægsarbejder. Af de ovenstående 40,8 mio. kr. til UFO på den resterende omsætning forventes det 

skønsmæssigt, at ca. 7,5 mio. kr. skal benyttes hertil. Dette skal fortsat vurderes nærmere i forbindelse 

med de kommende prognoser. 
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6. Øvrige omkostninger 

Som nævnt flere steder ovenfor har mangelfuldt projektmateriale og utilstrækkelig projektopfølgning 

medført forlænget byggetid, jf. bl.a. pkt. 3 ovenfor. I henhold til de senest ajourførte arbejdstidsplaner 

forventes aflevering af de sidste entrepriser at ske i løbet af 2. kvartal 2022. Der vil desuden efterføl-

gende være en række opgaver i forbindelse med idriftsætning mv. 

Som konsekvens af den forlængede byggetid vil der dermed være øgede udgifter til: 

a) Byggepladsdrift  

b) Rådgivning (byggeledelse og projektopfølgning/fagtilsyn) 

c) Byggepladsens forsyning med el, vand, varme  

d) Drift af projektafdelingen 

 

a) Byggepladsdrift 

Udgiften til byggepladsdrift til og med d. 30. september 2021 er afdækket via reservetræk. Der vil her-

udover skulle disponeres midler til perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022, idet byggepladsen 

må forventes at skulle holdes i drift indtil udgangen af september 2022. 

Der udarbejdes løbende med bistand fra byggeledelsen en vurdering af udgiften til byggepladsdriften i 

2021, idet der alt andet lige vil ske en gradvis nedtrapning af den del af byggepladsen, der vedrører 

NAU. Byggeledelsens seneste vurdering af den gennemsnitlige månedlige udgift til byggepladsdrift be-

løber sig til ca. 2,0 mio. kr., hvilket er tilsvarende den seneste prognose. 

Prognosemodellen indeholder herefter en anslået udgift til byggepladsdrift i den resterende 

byggeperiode på 12 x 2,0 mio. kr. = 24,0 mio. kr. Beløbet er nedjusteret i forhold til prognosen 

for juli, idet der er tale om en kortere restbyggeperiode. 

 

b) Rådgivning 

Byggeledelse (Niras) 

Det afsatte budget til byggeledelse er afsat med udgangspunkt i den tidligere forventede termin for 

byggeriets aflevering den 31. marts 2020.  

Der vil imidlertid være udgifter til byggeledelse frem til forventeligt udgangen af september 2022 sva-

rende til slutterminen for Indigos ydelser, jf. nedenfor. Byggeledelsen vil således have opgaver i relation 

til opfølgning på entreprenørernes afleveringer, hvoraf de sidste afleveres i 2. kvartal 2022.  

Prognosemodellen indeholder på baggrund heraf en anslået ekstraudgift til byggeledelse på 30 

x 1,0 mio. kr. = 30 mio. kr. for perioden 1. april 2020 – 30. september 2022 (30 mdr.) Beløbet er 

ikke justeret i forhold til den seneste prognose. 

Udgiften er opgjort på grundlag af den gennemsnitlige udgift/md. til byggeledelse i perioden 1. april 

2020 til 30. september 2021. 

 

Projektopfølgning og fagtilsyn (Indigo) 

Der er forhandlet en tillægsaftale med Indigo, der indebærer, at Indigo modtager et ekstrahonorar på 

ca. 15,7 mio. kr. vedrørende projektopfølgning og fagtilsyn for perioden 1. april 2020 – 31. januar 2022. 
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Honoraret er omfattet af tilbagesøgningsforbehold, idet spørgsmålet om Indigos honorar for de nævnte 

ydelser forventes at blive omfattet af den verserende voldgiftssag.  

Der skal i perioden 31. januar til efter byggeriets aflevering fortsat være projektopfølgning og fagtilsyn.  

Det er imidlertid ikke afklaret i hvilken omfang ydelserne medfører yderligere honorar til totalrådgiver, 

hvorfor der endnu ikke er indregnet et beløb i prognosen. 

Udgiften på 15, 7 mio. kr. er realiseret som et reservetræk, og udgiften indgår derfor ikke læn-

gere i prognosen.  

 

c) El, vand, og varme (byggepladsen) 

Det afsatte budget til de nævnte poster dækker udgiften indtil 31. marts 2020. Der vil imidlertid være 

omkostninger til el, vand, varme på byggepladsen frem til medio 2022. 

Prognosemodellen indeholder en anslået ekstraudgift til el, vand, varme på 21,4 mio. kr., som 

dækker udgifterne frem til 31. juli 2021. Beløbet er uændret i forhold til den seneste prognose.  

Beløbet afspejler, at finansieringen af el, vand og varme fra 31. juli 2021 sker via afsatte driftsmidler.  

 

d) Drift af Projektafdelingen 

Det afsatte budget til drift af Projektafdelingen dækker udgiften indtil 31. marts 2020. Der vil imidlertid 

være udgifter frem til minimum udgangen af 2022, idet Projektafdelingen vil skulle varetage en lang 

række opgaver, som strækker sig ud over byggeriets håndværksmæssige aflevering i 4. kvartal 2021. 

Det drejer sig bl.a. om opgaver i relation til teknisk indkøring/kvalitetssikring (commissioning), idriftsæt-

ning, indflytning, anlægsregnskab og evt. uafsluttede tvister. 

Prognosemodellen indeholder på baggrund heraf en anslået ekstraudgift til drift af Projektafdelingen 

for perioden 1. april 2020 – 31. december 2022 (33 mdr.) Den anslåede udgift er opgjort på grundlag 

af den gennemsnitlige udgift/md i perioden 1. april 2020 – 31. maj 2021.  

Prognosemodellen indeholder herefter en samlet udgift på 33,6 mio. kr. til drift af Projektafde-

lingen. 

 

7. Difference mellem indeksering af budget og entrepriseaftaler (P/L-problematik) 

Kvalitetsfondsprojektets budget fremskrives med udviklingen i det regionale P/L-indeks, som udmeldes 

i forbindelse med økonomiforhandlingerne med regionerne én gang årligt. Fremskrivningen efterregu-

leres i de to efterfølgende år. 

Betalinger til entreprenører reguleres på baggrund af byggeomkostningsindekset, som offentliggøres 

af Danmarks Statistik (BYG42). 

De to indekser følges ikke ad, og der har for perioden 2009 til 2019 (endelige tal for P/L-2019 udmeldt 

i forbindelse med budget 2021) derfor kunnet konstateres ”underfinansiering” på 2%. 

I den ajourførte prognosemodel er der på den baggrund medtaget en post på 2 % af den reste-

rende omsætning på håndværkerrammen til afdækning af problemstillingen, hvilket svarer til 

ca. 4,9 mio. kr. 
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8. Øvrige risici 

Som nævnt i indledningen indeholder projektets risikolog en række forhold, som ikke kan henføres til 

mangelfuldt projektmateriale og/eller mangelfuldt projektmateriale. Det er projektafdelingens forvent-

ning, at de iværksatte afværgeforanstaltninger er tilstrækkelige til at undgå, at risiciene indtræder. Der 

er dog efter anbefaling fra Det Tredje Øje medtaget et beløb i prognosen til afdækning af den anslåede 

udgift, såfremt de nævnte risici indtræffer. 

Der er pr. 30. september 2021 tale om følgende emner: 

 

I det mest sandsynlige scenarie er det kapitaliserede risikobillede for ovennævnte 13 emner 

beregnet til i alt ca. 11,5 mio. kr., hvilket er udtryk for den anslåede udgift i det mest sandsynlige 

scenarie, hvis de iværksatte afværgeforanstaltninger viser sig at være utilstrækkelige. 

 

9. Merforbrug på totalramme 

Med udgangen af september 2021 er projektets reserver forbrugt. Hidtil har udbetalinger, der har over-

gået de afsatte budgetposter, været trukket på reserverne og de overførte apparaturmidler, jf. pkt. 10 a 

og b. Dermed overgår disse udbetalinger til at være merforbrug på totalrammen ud over de ovenstå-

ende poster, jf pkt 3-8.  

Opgørelsen pr. 30. september 2021 viser et merforbrug på totalrammen på ca. 31,4 mio. kr. 

 

10. Finansiering  

Finansieringen af ovenstående udgiftsposter består pr. ultimo september 2021 dels af tre poster internt 

i Kvalitetsfondsprojektet (Projektreserver, Overførte apparaturmidler og Projektforsikring), dels af 

Risiko

01.38 Ved overtagelse af B06 vil der ikke kunne gennemføres fuldskalatest, bla. da forsyninger ikke er 
installeret på tidspunktet for overtagelse. Det kan medføre en efterfølgende risiko ved 
idriftsættelse. 

01.42 Der er risiko for forsinkelse og merudgifter som følge af manglende eller mangelfuld 
kvalitetsikring af entreprisearbejdderne.

01.33 Risiko for forsinket kontrahering

06.02 Risiko for at det faktiske behandlingsbehov overstiger dimensioneringsgrundlaget for NAU

01.32 Risiko for manglende etablering af overløb fra LAR-søen

01.39 Rettidig håndtering og koordinering af fremtidige byggerier, idet de griber ind i hinanden. Her 
kan nævnes: Steno, P-hus, SUND, flytning af pavilioner mv.

01.06 Klager i forbindelse med udbud

01.04 Tilladelser fra offentlige myndigheder foreligger ikke rettidigt
01.36 Risiko for at udefrakommende forhold medfører krav fra entreprenører vedr. projekt- og 

tidsmæssige forhold 

01.08 Højere byggepriser end ventet

01.18 Manglende afklaring fra offentlig myndighed i forhold til kollektivt trafiktrace ved NAU.  

01.43 Der er risiko for manglende koordinering i forhold til it og apparatur (ikke håndværkerramme). 

01.02 Udgifter til ekspropriation overstiger det afsatte budget
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regionale midler, der er afsat til at indgå i finansieringen. Efter indregningen af posterne fra Kvalitets-

fondsprojektet fremgår det forventede resultat for Kvalitetsfondsprojektet, hvilket også giver det forven-

tede behov for regional medfinansiering af merforbruget. 

De tre afsatte poster internt i Kvalitetsfondsprojektet er udspecificeret nedenfor: 

 

a) Projektreserver 

Finansiering af ovenstående udgifter, jf. pkt. 3-8 er i første omgang sket via projektets generelle reser-

vepulje. Øvrige reservepuljer – herunder UFO – er således samlet set fuldt ud disponeret. 

Reserverne udgjorde oprindeligt 554,0 mio. kr. Der er i vedlagte bilag B en oversigt over udviklingen i 

projektreserverne igennem hele projektperioden. Finansieringen af de i pkt. 3-8 beskrevne udgifter er 

sket gennem et samlet træk på reserverne på i alt 56,7 mio. kr., herunder til tillægsaftaler og udbetalin-

ger i forbindelse med forlænget byggetid, hvorved Projektreserverne nu er fuldt ud disponeret, mens 

de overførte midler fra Apparatur-rammen også er nedskrevet. 

Projektets reservepuljer er pr. 31. maj 2021 fuldt ud forbrugt og fremgår derfor med 0,0 i neden-

stående sammenfattende tabel. 

 

b) Overførte midler fra Apparatur-rammen 

Der er i Kvalitetsfondsprojektet afsat et samlet rammebudget på 893,9 mio. kr. til IT, inventar og appa-

ratur. Heraf forventes der alene behov for at benytte de 809,6 mio. kr. til at udstyre et fuldt funktions-

dygtigt hospital. Derved kan der overføres ca. 84,3 mio. kr. fra rammen IT, inventar og apparatur til 

Håndværkerrammen og dermed indgå som en finansiering af prognosens resultat. Overførslen er god-

kendt af Sundhedsministeriet.  

Da projektets reservepulje som beskrevet ovenfor er fuldt ud disponeret, er finansieringen af 

udgifterne i pkt. 3-8 delvist sket ved nedskrivning af de overførte midler til Apparatur-rammen. 

Pr. 30.september 2021 er de overførte midler fra Apparatur-rammen fuldt ud forbrugt, hvorfor 

disse fremgår i nedenstående tabel med 0,0 mio. kr. 

 

c) Projektforsikring 

Region Nordjylland har ved klageskrift af 7. maj 2019 anlagt voldgiftssag mod Indigo. Sagen omhandler 

i første omgang regionens mérudgifter til ekstraarbejde som følge af fejlbehæftet/mangelfuldt projekt-

materiale og utilstrækkelig projektopfølgning. Sagen vil også omfatte de følgeomkostninger til forlænget 

byggetid, herunder til entreprenører, rådgivere, byggepladsdrift mv., idet disse omkostninger efter regi-

onens opfattelse er en afledt konsekvens af Indigos rådgivning. 

Indigos rådgiveransvar er omfattet af den af regionen tegnede projektforsikring. Projektforsikringen har 

en maksimal dækningssum for rådgiveransvar på 200 mio. kr., og i henhold til den indgåede totalråd-

givningsaftale mellem regionen og Indigo fra 2012 er Indigos økonomiske ansvar maksimeret til forsik-

ringens dækningssum.  

Det er forudsat i prognosen, at regionen vil kunne få medhold i voldgiftssagen for et krav, der som 

minimum svarer til den maksimale forsikringssum for rådgiveransvar.  

På baggrund heraf er det i den ajourførte prognose fortsat lagt til grund, at regionen vil modtage 

en erstatning på 200 mio. kr. fra projektforsikringen. 
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Regionalt afsatte midler til medfinansiering 

Region Nordjylland afsatte pr. 21. juni 2021 90 mio. kr. i en reservationspulje til finansieringen af det 

forventede merforbrug på Kvalitetsfondsprojektet, hvilket har været indregnet i prognosen siden juli 

2021. 

Region Nordjylland har med Budget 2022 afsat yderligere midler til finansieringen. De regionalt afsatte 

midler til imødegåelse af det forventede merforbrug består nu af midler på Regionens Investeringsover-

sigt for i alt 207,8 mio. kr. og består af posterne: 

1) Reservationspulje til NAU, i alt 112,8 mio. kr.  

2) Reservepulje til anlægsarbejder, i alt 95,0 mio. kr. 

I nedenstående sammenfatning vil der alene fremgå en andel af den afsatte finansiering svarende til 

det forventede merforbrug på Kvalitetsfondsprojektet.  
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11. Sammenfatning 

Nærværende notat indeholder en beskrivelse af forudsætningerne for projektets prognosemodel. No-

tatet indeholder desuden en revurdering/ajourføring af prognosemodellens enkelte poster. Prognosen 

for september er fortsat baseret på den reviderede tidsplan for aflevering af bygningerne, der blev ind-

arbejdet i prognosen for juli 2021. 

Pr. 30. september 2021 kan prognosemodellen herefter sammenfattes på følgende måde: 

 

  2020      2021     

(Alle beløb i mio. kr.) Aug Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept 

Fejl og mangler 149,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Forlænget byggetid 95,0 106,0 106,0 106,0 106,0 113,0 113,0 77,0 77,0 109,4 98,7 98,7 

DALUX 95,0 120,0 120,0 120,0 141,6 141,6 144,4 144,1 133,8 133,8 138,6 101,6 

UFO, restomsætning 120,0 131,0 118,0 113,4 104,4 93,8 82,6 74,2 66,9 60,6 54,1 40,8 

Øvrige omkostninger:               

  a) Byggepladsdrift 42,0 33,6 33,6 33,6 28,0 25,2 22,4 17,5 15,0 28,0 26,0 24,0 

  b) Rådgivning              

      - byggeledelse 26,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 30,0 30,0 30,0 

      - totalrådgiver 15,7 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  c) El, vand, varme  50,0 78,0 72,0 37,0 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 

  d) Projektafdeling 
Indeholdt i 

c) 
Indeholdt i 

c) 
Indeholdt i 

c) 35,0 35,0 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 

P/L-problematik 0,0 13,0 12,0 11,3 10,4 9,4 8,3 7,4 6,7 6,1 5,4 4,9 

Øvrige risici 0,0 0,0 13,6 11,0 11,0 11,0 10,7 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

Merforbr. totalramme            31,4 

I alt 592,7 519,3 497,2 489,3 479,8 471,0 458,4 408,7 387,9 434,4 419,3 397,9 

               

Finansiering fra Kvalitetsfondsprojektet:  

a) Reserver 147,0 90,0 48,0 38,5 38,5 19,6 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

b) Apparatur-midler       84,3 53,2 53,2 46,2 21,5 0,0 

c) Projektforsikring 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Fin. Kval.fond i alt: 347,0 290,0 248,0 238,5 238,5 219,6 303,9 253,2 253,2 246,2 221,5 200,0 

             
Resultat, Kval.fond: 245,7 229,3 249,2 250,8 241,3 251,4 154,5 155,5 134,7 188,2 197,8 197,9 

             
Regional finansiering  

Reservationspulje:          90,0 90,0 112,8 

Andel, Reservepulje:          0,0 0,0 85,1 

I alt:          -98,2  -107,8 0,0 

 

Ovenstående sammenfatning viser et forventet merforbrug på 197,9 mio. kr. på Kvalitetsfondsprojektet. 

Regionen skal finansiere merforbruget, hvorved størstedelen af de regionalt afsatte midler er forbrugt. 

Ud fra ovenstående prognose resterer der ca. 9,9 mio. kr. af de afsatte midler. 
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Bilag A - “Best case”, “Most likely case” og “Worst case” – Prognose 30. sep-
tember 2021 - NAU 

Nedenstående skema indeholder en vurdering af best, worst og most likely scenarie for de poster, som 

er indeholdt i den ajourførte prognosemodel, jf. notat af 13. oktober 2021, hvor også forudsætningerne 

og kvalificeringen af ”most likely” er beskrevet. Forudsætningerne for best og worst case er primært 

baseret på Projektafdelingens overordnede skøn, jf. nærmere nedenstående bemærkninger.  

Alle beløb i   
mio. kr. 

Best 
case 

Most likely 
case 

Worst 
case 

Bemærkninger 

Betaling forlæn-
get byggetid 

86,9 98,7 122,3 

1 md. forlænget byggetid er anslået til ca. 5,9 mio. baseret på 
kendte/varslede krav. Best/worst case svarer til 2 mdr. afkortning hhv. 4 
mdr. forlængelse af byggetiden i forhold til most likely case. Best/worst 
case er udtryk for et skøn.  

Dalux 
 

91,4 101,6 111,8 

Prissætningen i Dalux er foreløbig. En del af kravene er således prissat af 
entreprenørerne, mens andre krav er prissat af rådgiverne. I forbindelse 
med kravenes udmøntning i tillægsaftaler vil der ske en kvalificering af 
prissætning. Usikkerheden forbundet hermed er indeholdt i best og worst 
case. Best/worst case svarer til +/- 10% af most likely case. 

UFO – rest. om-
sætning 30,6 40,7 51,0 

Best/worst case er udtryk for hhv. 15 % og 25 % af den resterende om-
sætning på håndværkerrammen. 

Øvrige omkostninger:  

a) Byggeplads-
drift 20,0 24,0 32,0 

Best/worst case svarer til 2 måneders afkortning hhv. 4. måneders for-
længelse af byggepladsdriften. Best/worst case er udtryk for et skøn. 

b) Rådgivning 
Byggeledelse 
(Niras) 28,0 30,0 34,0 

Best/worst case svarer til 2 måneders afkortning hhv. 4. måneders for-
længelse af byggeperioden. 

c) El, vand og 
varme (bygge-
pladsen) 19,4 21,4 26,4 

Best/worst case svarer til 2 måneders afkortning hhv. 4 måneders forlæn-
gelse af byggeperioden. 

d) Drift af pro-
jektafdelingen 30,6 33,6 36,7 

Best/worst case svarer til 3 måneders afkortning hhv. 3. måneders for-
længelse af projektperioden. 

P/L-problematik 
3,7 4,9 6,1 

Best/worst case er udtryk for en P/L-udfordring på hhv. 1,5 % og 2,5 % af 
den resterende håndværkerramme. 

Øvrige risici, jf. 
risikolog 11,5 11,5 11,5 

 

Overskridelse, 
totalramme 35,2 35,2 35,2 

 

I alt  362,3 397,9 480,3  

Finansiering     
Projektforsikring 
 

 
 

200,0 

 
 

200,0 

 
 

131,2 

Advokat Tina Braad har i notater fra juli og august 2020 vurderet ”best”, 
”most likely” og ”worst case” i den verserende voldgiftssag med Indigo og 
i forhold til de rejste krav vedrørende forlænget byggetid. Notaternes vur-
deringer er anvendt som metodisk grundlag i prognosemodellen. Det kan 
konstateres, at der i ”best case” og ”most likely case” vil kunne opnås 
medhold i et beløb, der overstiger projektforsikringens maksimale dæk-
ningssum på 200 mio. kr. på projektsikring. I ”worst case” forventes et be-
løb, der er lavere end forsikringens maksimale dækningssum, jf. progno-
semodellen af 4. august 2020. 

Reserver 

0,0 0,0 0,0 

Der vil i princippet kunne ske en styrkelse af projektets reserver, hvis der 
opnås overskud eller findes besparelser på igangværende entrepriser el-
ler endnu ikke udbudte arbejder. Det vurderes dog, at sandsynligheden 
herfor er meget lav, og de anslåede reserver i ”best case” er derfor kun 
marginalt større end ”most likely case.” ”Worst case” er identisk med 
”most likely case”, idet et stigende udgiftspres anses for at være indeholdt 
i ”worst case” under de enkelte udgiftsposter.   

Apparatur-midler 0,0 0,0 0,0 Apparaturmidlerne indgår som finansiering, hvorved der ikke beregnes 
”best -” og ”worst case” herpå. 

Samlet anslået 
overskridelse af 
totalrammen 

162,3 197,9 349,1 
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Oversigt forbrug på reserver pr. 30. september 2021

P/L-indeks 120,61

Oprindeligt budget (omfatter generel reserve 561.345.281

Tilgang til reserver vedr. ændret fremskrivning
2017   af IT, inventar og apparatur 76.104.910

Reserve til håndværkerramme 637.450.191

Okt. 2015 Øgede udgifter til ekspropriation -22.090.967

Reserve 615.359.224

2017 - 2018 Reservetræk vedr. P/L-fremskrivning -110.224.878

2015-2018 UFO -288.351.178
2021 Overført til uforudsete omkostninger januar 0
2021 Overført til uforudsete omkostninger februar -9.500.000
2021 Overført til uforudsete omkostninger marts -18.700.000
2021 Overført til uforudsete omkostninger april 0
2021 Overført til uforudsete omkostninger maj -15.168.932
2021 Overført til uforudsete omkostninger juli -7.000.000
2021 Overført til uforudsete omkostninger august -24.700.000
2021 Overført til uforudsete omkostninger september -21.500.903

Reservetræk ifm. overskridelser af licitationstarget -134.736.017

Overskud ifm licitationsresultater 50.997.573

2018-2020 Byggepladsdrift -93.226.821

Diverse:
2015    Helikopterlandingsplads fra terræn til tag -26.727.176

Indløste Change Request elementer:
3. kvt. 2019   Landskab 36.183.000
3. kvt. 2019   Helikopterlandingsplads på tag 26.727.176

Nov. 2020 Forlig forlænget byggetid én entreprenør -12.500.000
2021 Forlig forlænget byggetid med 7 entreprenører -35.531.068

dec-20 Aftale totalrådgiver -15.700.000

Rest reservepuljer oprindelig håndværkerramme -84.300.000

2021 Tilgang til reserver vedr. fremskrivningen af 
   IT, apparatur og inventar fra 2015 - 2019 84.300.000

Rest i reservepuljer 0


